
*Esta é uma oferta por tempo limitado que inclui os quatro produtos Faronics a seguir: Deep Freeze Cloud Connector, Software Updater, Anti Executable e WINSelect. O custo por dispositivo 
mencionado se refere à assinatura. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.

Sete maneiras fundamentais de gerenciar labora-
tórios, salas de aula e bibliotecas de forma eficaz

A sua preocupação: Os estudantes bagunçam os PCs/Macs do seu laboratório, sala 
de aula ou biblioteca? Cansado de restaurar o sistema das estações de trabalho e 
dos crescentes custos de suporte de TI?
A nossa solução: A nossa tecnologia patenteada "reboot to restore" mantém 100% 
da integridade e disponibilidade do sistema, ao mesmo tempo que diminui as soli-
citações de suporte de TI em até 63%. Ela previne a degradação do sistema, elimina 
problemas de restauração de imagem e remove arquivos temporários, barras de 
ferramentas e malware.

A sua preocupação: Gerenciar os problemas de TI em vários campi pode ser assus-
tador. A equipe de TI tem de estar fisicamente presente durante as contingências 
para resolver os problemas de TI. 
A nossa solução: Com o Deep Freeze em nuvem, o seu console na web faz com que 
o gerenciamento de computadores em diferentes campi seja muito mais tranquilo. 
Para usar o Cloud Connector, basta se registrar no nosso console na web e começar 
a gerenciar os seus computadores de onde quer que você esteja.

A sua preocupação: Gerenciar os processos de atualização de software pode ser 
muito chato. É fácil deixar escapar atualizações essenciais que podem causar im-
pactos na segurança das estações de trabalho.
A nossa solução: O Software Updater torna muito fácil a instalação e atualização 
dos aplicativos mais populares ao automatizar o processo de atualização e permitir 
que você o gerencie de modo centralizado a partir de um simples console via web.

A sua preocupação: Congelar as estações de trabalho é essencial para garantir uma 
disponibilidade adequada do sistema, mas os Objetos de Diretivas de Grupo podem 
ser uma dor de cabeça constante no âmbito técnico.
A nossa solução: O WINSelect ajuda você a controlar máquinas de acesso público 
com apenas um clique. Abra automaticamente aplicativos específicos na iniciali-
zação, bloqueie o acesso a determinados itens do menu ou desative portas USB e 
unidades de disco.

DEEP FREEZE ENTERPRISE
Máxima proteção do sistema para instituições de ensino

DEEP FREEZE CLOUD CONNECTOR
Gerencie as suas licenças locais do Deep Freeze onde quer que 
você esteja

SOFTWARE UPDATER
Pare de se preocupar com as atualizações de software

WINSelect
Controle simplificado das diretivas da área de trabalho

Há 7 anos que usamos 
o software Deep Freeze. 
O antivírus também 
funciona muito bem. 
Este software tem sido a 
nossa salvação quando o 
assunto é a manutenção 
do sistema operacional.

— Birmingham City 
University

Esta é a melhor solução 
de segurança para labo-
ratórios de informática 
em escolas de Ensino 
Médio. Se você ainda 
não usa o Deep Freeze, 
está perdendo o seu 
tempo reparando os 
problemas dos com-
putadores, em vez de 
usá-los para ensinar.

— Escolas Públicas do  
Condado de Jefferson

O WINSelect forneceu 
aos nossos professores 
de Tecnologia Edu-
cacional em todas as 
localidades o controle 
centralizado das funções 
dos computadores dos 
laboratórios de informá-
tica e das salas de aula.

— Distrito Escolar da  
Cidade de Newburgh



Para saber como os seus ambientes computacionais podem se beneficiar com as soluções Faronics, visite  

www.faronics.com
ou envie um e-mail para

internationalsales@faronics.com.sg

Tivemos uma experiên-
cia muito positiva tanto 
com a Faronics quanto 
com o Power Save. 
Analisamos uma série 
de soluções da con-
corrência e o Faronics 
Power Save superou 
todas elas ao oferecer 
um ótimo conjunto de 
recursos, estar dentro 
do nosso orçamento e 
ser o melhor retorno do 
investimento.

—  Distrito Escolar de 
Coeur D’Alene 

O Insight foi desenvol-
vido para as confi-
gurações de sala de 
aula, permitindo que o 
professor monitore e/ou 
limite o uso do com-
putador pelos alunos. 
Nós o usamos com a 
mesma finalidade, mas 
direcionado aos nossos 
computadores
de acesso público.

— Biblioteca Pública 
do Condado de Taylor
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A sua preocupação: Preocupado com a deterioração do seu computador 
devido a aplicativos não autorizados ou indesejados? Você se depara com 
malwares executáveis Zero Day, incluindo spywares, rootkits, cavalos de 
troia e keyloggers?
A nossa solução: O Anti-Executable é uma solução fácil de whitelisting de 
aplicativos que ajuda você com a conformidade de licenças. Esta solução 
protege os usuários contra ameaças Zero Day e oferece uma seguran-
ça proativa em camadas. Adicione ou exclua arquivos em um instante e 
aplique as mudanças em todos os computadores relevantes com alguns 
cliques.

A sua preocupação: A tecnologia na sala de aula introduz muitas distra-
ções tentadoras. Como fazer com que os alunos sejam mais produtivos e, 
ao mesmo tempo, eliminar as distrações?
A nossa solução: O Insight devolve aos professores o controle da sala de 
aula. Ele promove o aprendizado interativo, com bate-papos, transmissões, 
testes e compartilhamento de recursos e, simultaneamente, elimina as 
distrações dos alunos, desde a navegação na internet aos jogos online.

A sua preocupação: Economizar nas contas de luz enquanto se gerencia 
uma infraestrutura de TI é uma tarefa e tanto. Orçamentos reduzidos mui-
tas vezes significam que a equipe de TI terá de fazer milagres com a verba.
A nossa solução: Elimine o desperdício de energia dos computadores e 
reduza significativamente os custos com eletricidade. Mantenha os compu-
tadores em funcionamento quando os usuários precisam deles, desligue-os 
quando estiverem inativos e comprove o seu rápido retorno do investimen-
to por meio dos relatórios de economia de energia.

ANTI-EXECUTABLE
Impeça que arquivos não autorizados sejam executados

INSIGHT
Acabe com as distrações na sua aula

PowerSave
Economize energia em estações de trabalho de escolas e 
universidades


